
ΡΕΘΥΜΝΟ  

 

27-29 

Μαΐου 

2016 

 

 

Επιμέλεια  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2017 

 

πρακτικά 

 
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  
 

 



Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-44-

Η Χρήση των Εκπαιδευτικών Φορητών Εφαρμογών ως Μέσο για την
Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών.

Παπαδάκης Σταμάτιος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διδάκτορας Πανεπιστημιου Κρήτης, stpapadakis[at]gmail.com

Περίληψη

Η χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών από τα μικρά παιδιά αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς,
καθώς έχουν πρόσβαση στις συσκευές αυτές τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό τους
περιβάλλον. Αντιστοίχως, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών, όπως η ευκολία
χρήσης, η αυξημένη φορητότητά τους κ.α. σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνοδευτικές
εφαρμογές τις καθιστούν (υπό όρους) ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Ωστόσο η
εκπαιδευτική αξία των ποικίλων φορητών εφαρμογών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να προσδιορίσουν την καταλληλότητα μιας
εφαρμογής περιοριζόμενοι μόνο στην αυτο-κατηγοριοποίησή της ως «εκπαιδευτική». Στην
παρούσα εργασία επιχειρείται μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αποτυπωθεί η
τρέχουσα κατάσταση στον χώρο των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η ανάλυση έδειξε
ότι, μολονότι υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές, στην
πλειονότητά τους ελάχιστα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών.

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνες Κινητές Συσκευές, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Μικρά Παιδιά.

Εισαγωγή

Οι έξυπνες κινητές συσκευές (ΕΚΣ) σε συνδυασμό με τις εφαρμογές τους, μεταβάλλουν
ραγδαία τις ψηφιακές εμπειρίες των μικρών παιδιών (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis,
2013) δυνητικά συμβάλλοντας στη δημιουργία συναρπαστικών και αποτελεσματικών
περιβαλλόντων μάθησης, τόσο στο τυπικό όσο και στο άτυπο μαθησιακό περιβάλλον
(Goodwin 2012; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016a). Η πραγματικότητα, ωστόσο,
είναι διαφορετική, καθώς υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα αναπτυξιακά κατάλληλων
εκπαιδευτικών εφαρμογών για μικρά παιδιά (Hirsh-Pasek et al., 2015). Αναμφίβολα, η
επιλογή της ορθής «εκπαιδευτικής» εφαρμογής είναι καίριας σημασίας, καθώς μπορεί να
κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας «ψηφιακής νταντάς» και ενός «εργαλείου» το οποίο μπορεί να
υποστηρίξει τη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών (Goodwin 2013).

Οι έξυπνες κινητές συσκευές στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Οι ΕΚΣ και ιδίως οι ταμπλέτες αποτελούν μέρος της νεανικής κουλτούρας (Papadakis et al.,
2014) και συνακόλουθα η κοινωνία ασκεί πίεση στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να
διασφαλίσουν τον ψηφιακό γραμματισμό των νεαρών σε ηλικία παιδιών (Pearsall, 2014).
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, παγκοσμίως, οι φορείς χάραξης
εκπαιδευτικών πολιτικών προωθούν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με ταμπλέτες,
καθώς «βλέπουν» τις συσκευές αυτές ως μέσα και σύμβολα νεωτερικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος (Trucano, 2015). Ήδη από το 2012, στις ΗΠΑ, η Εθνική Ένωση
για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC) στην έκθεσή της ενθαρρύνει τη χρήση
των ΕΚΣ και αναπτυξιακά ορθών εκπαιδευτικών εφαρμογών, ως μέσο της πρώιμης
ανάπτυξης του ψηφιακού και μη γραμματισμού των μικρών παιδιών (Ellingson, 2016). Στην
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Προσχολική Εκπαίδευση, η χρήση των ΕΚΣ μπορεί να παράσχει ψυχαγωγικές εμπειρίες στα
παιδιά, επιτρέποντάς τους να εκφράσουν δημιουργικά τις απόψεις τους, ενθαρρύνοντας τη
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντάς τους μια εξατομικευμένη μαθησιακή
εμπειρία (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016b).

Εντός και εκτός σχολικής τάξης, η ευκολία χρήσης και η φορητότητα των ΕΚΣ επιτρέπει
στα παιδιά να ασχοληθούν και να μάθουν με ποικίλους τρόπους πέρα από τον «παραδοσιακό»
στατικό τρόπο του θρανίου και της καρέκλας (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014; Ellingson
2016). Η δραστηριότητα με τις ΕΚΣ μπορεί να λάβει ποικίλους τρόπους. Τα παιδιά μπορούν
να αγγίξουν την οθόνη, να κινήσουν τη συσκευή, να μιλήσουν στο μικρόφωνο ή και να
πειραματιστούν με την ενσωματωμένη κάμερα (Hirsh-Pasek et al., 2015, σ.10). Καθώς η
χρήση των ΕΚΣ δεν απαιτεί να έχουμε ξεχωριστές περιφερειακές συσκευές, ακόμη και από
παιδιά ηλικίας 2 ετών μπορούν να τις χρησιμοποιούν (Beschorner & Hutchison, 2013).

Ποικίλες διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλης τεχνολογίας
παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για διαφοροποιημένη, αυτόνομη και εξατομικευμένη μάθηση
(Beschorner & Hutchison, 2013). Στο πλαίσιο αυτό, οι κατάλληλες εφαρμογές
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο, καθώς μπορούν να παράσχουν μοναδικές δυνατότητες για
την ενίσχυση των αντιλήψεων των μικρών παιδιών για αφηρημένες έννοιες μέσα από την
παρουσίαση των δυναμικών αναπαραστάσεων και την συμπερίληψη ποικίλων διαδραστικών
στοιχείων (Goodwin, 2012). Αντίστοιχα, ποικίλες έρευνες από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ
επισημαίνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνο μέσω της χρήσης «πραγματικών» εκπαιδευτικών
εφαρμογών (Goodwin, 2013). Δεδομένου ότι υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες εκπαιδευτικές
εφαρμογές, η επιλογή των κατάλληλων εφαρμογών για τα παιδιά καθίσταται μια
προβληματική διαδικασία τόσο για τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Το οικοσύστημα των φορητών εφαρμογών

Στην κορυφή της θεαματικής αύξησης των ΕΚΣ είναι η εισαγωγή των εφαρμογών (Hirsh-
Pasek et al., 2015) για τις συσκευές αυτές. Μια φορητή εφαρμογή (mobile application, app)
είναι λογισμικό σχεδιασμένο να «τρέχει» σε ΕΚΣ (Bouck, Satsangi & Flanagan, 2016). Η
Goodwin (2013) σχολιάζει ότι πέραν των δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογών, υπάρχουν
άλλοι τρεις τύποι εφαρμογών διαθέσιμες για χρήση (βλ. Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Οι πέντε διαφορετικοί τύποι φορητών εφαρμογών
(προσαρμογή από Goodwin 2013).

Σχετικά με την παιδαγωγική τους διάσταση, έχουν γίνει παρά το σύντομο χρονικό
διάστημα ύπαρξης τους, ποικίλες προσπάθειες κατηγοριοποίησης τους με κριτήρια τον
«ανοικτό – κλειστό» τους χαρακτήρα, το βαθμό διαδραστικότητάς τους κ.α. Σύμφωνα με την
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Goodwin (2012, σ.12), σε μια από τις πιο πλήρεις κατηγοριοποιήσεις κατατάσσει τις
εφαρμογές σε τρεις κατηγορίες:

 Εποικοδομητικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν ανοικτού τύπου χαρακτήρα
επιτρέποντας στα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο.

 Καθοδήγησης, οι οποίες περιέχουν στοιχεία εφαρμογών τύπου «πρακτικής και
εξάσκησης» με τα θετικά και κυρίως αρνητικά στοιχεία που αυτές επιφέρουν στη
μαθησιακή διαδικασία.

 Προσαρμόσιμες, οι οποίες επιτρέπουν έναν ορισμένο βαθμό ελευθερίας στις επιλογές
του παιδιούστο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου πλαισίου μάθησης. Οι εφαρμογές
αυτές απαιτούν περισσότερη νοητική συμμετοχή συγκριτικά με τις εφαρμογές
καθοδήγησης αλλά σαφέστατα λιγότερη από τις εφαρμογές εποικοδομητικού τύπου.

Σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά
περιλαμβάνουν τρεις κύριους τύπους (Cohen, Hadley & Frank, 2011, σ.9):

 Παιχνίδια. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια σειρά προκλήσεων, δράσεων και
αντιδράσεως οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και επίτευξης στόχων στη
διάρκεια εξέλιξης του παιχνιδιού.

 Ανάγνωσης ή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Η εφαρμογή επικεντρώνεται στην
ανάγνωση μιας ιστορίας. Αποτελείται από παιγνιώδεις δραστηριότητες
ενσωματωμένες στο γνώριμο σχήμα ενός βιβλίου.

 Δημιουργίας. Η εφαρμογή παρέχει εργαλεία για δημιουργικές δραστηριότητες, όπως
ζωγραφική.

Οι «αυτοαποκαλούμενες» φορητές εφαρμογές

Με περισσότερες από το 80% των εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών στα 2 δημοφιλή
ψηφιακά καταστήματα iTunes και Google Play να απευθύνονται στα μικρά παιδιά, γονείς και
εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος διλημμάτων σχετικά με την επιλογή της
κατάλληλης εκπαιδευτικής εφαρμογής. Καθώς μόνο το δικτυακό κατάστημα της Apple
περιέχει περισσότερες από 80.000 εκπαιδευτικές εφαρμογές (Apple, 2016), οι Rodríguez-
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μάθησης (βλ. Σχήμα 2) (Hirsh-Pasek et al., 2015).



Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-47-

Σχήμα 2: Οι τέσσερις πυλώνες μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής
(προσαρμογή από Hirsh-Pasek et al., 2015).

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών σήμερα μπορούν να θεωρηθούν ότι
ανήκουν στο «πρώτο κύμα» της ψηφιακής επανάστασης (Hirsh-Pasek et al., 2015). Σε αυτό
το κύμα, οι εφαρμογές είναι στη μορφή φύλλων εργασίας, παιχνιδιών και παζλ τα οποία
έχουν αναπαραχθεί σε ένα ψηφιακό μορφότυπο δίχως κανένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά
με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά ή/και πώς οι μοναδικές δυνατότητες των ΕΚΣ μπορούν να
αξιοποιηθούν προκειμένου να υποστηρίξουν την μάθηση (Hirsh-Pasek et al., 2015). Οι
Yelland & Gilbert (2011) σε μια έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών εφαρμογών ήταν τύπου «πρακτικής και εξάσκησης» και χαρακτηριζόταν από
περιορισμένες δυνατότητες επιλογής δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα ελεγχόμενα
αποτελέσματα. Αν και υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών τύπου «edutainment» στα ψηφιακά
καταστήματα, αυτές είναι σε μορφή «ψηφιακών φύλλων εργασίας» ή τύπου «πρακτικής και
εξάσκησης» (Flewitt et al., 2014).

Η πλειονότητα των εφαρμογών έχουν διαδραστικό μεν, κλειστό δε περιεχόμενο, δηλαδή,
οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να επεκταθούν από το
χρήστη. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές τύπου «πρακτικής και εξάσκησης» ενδεχόμενα σε
κάποιο βαθμό να προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών, αλλά είναι απίθανο να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Τέτοιες
εφαρμογές βασίζονται σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων και συχνά δεν κάνουν
τίποτε περισσότερο από την προώθηση της μηχανικής μάθησης, μια τεχνική απομνημόνευσης
η οποία βασίζεται στην επανάληψη (Grose, 2013), όπως οι εφαρμογές στις οποίες τα παιδιά
«παπαγαλίστικα» καλούνται να μάθουν τα χρώματα, τους αριθμούς, τα σχήματα ή γράμματα
(Goodwin, 2013).

Αν και οι Vaala, Ly & Levine (2015) προτείνουν στους ενδιαφερόμενους να αναζητούν
πληροφορίες για τις εφαρμογές σε ποικίλους δικτυακούς τόπους, συχνά η έρευνα αυτή δεν
επαρκεί, καθώς δεν είναι ούτε αποτελεσματική ούτε αξιόπιστη. Ο λόγος είναι ότι σε γενικές
γραμμές ελάχιστη πληροφορία για τις εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμη και αυτή συχνά
περιορίζεται σε σχόλια χρηστών ή στο σύστημα αξιολόγησης των δικτυακών τόπων (π.χ.
σύστημα αστεριών του Google Play), δηλαδή σε μορφές αξιολόγησης οι οποίες στερούνται
ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης (Stoyanov et al., 2015; Bouck et al., 2016). Οι
Yelland & Gilbert (2011) σε μια έρευνα τους διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των εφαρμογών
συνοδεύεται από αναληθείς χαρακτηρισμούς από τους σχεδιαστές τους, οι οποίοι στην
πλειονότητά τους δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των ΕΚΣ (Yelland
& Gilbert, 2011, σ.19).
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Σύνοψη

Οι ΕΚΣ είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο όταν συνδυαστεί με εφαρμογές οι οποίες
έχουν το κατάλληλο περιεχόμενο και σχεδίαση, είναι ικανές να υποστηρίξουν τη νοητική
ανάπτυξη των μικρών παιδιών στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Hirsh-Pasek
et al., 2015). Ωστόσο, παρότι η ψηφιακή αγορά κατακλύζεται καθημερινά από χιλιάδες
αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές, η χρήση του όρου «εκπαιδευτική» ή «για
παιδιά» δεν αποτελεί ένδειξη ότι μια εφαρμογή έχει επικυρωθεί και ελεγχθεί ως προς την
παιδαγωγική της καταλληλότητα (Guernsey, 2013).

Προς το παρόν θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι
η πλειονότητα των «εκπαιδευτικών» εφαρμογών είναι σε μεγάλο βαθμό μη ελεγμένη και
χαμηλής στάθμης ως προς την παιδαγωγική τους αξία. Ζούμε στο πρώτο «κύμα» τους, της
ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες αποτελούν απλά μεταφορές σε ψηφιακή
μορφή των παιχνιδιών και των σεναρίων μάθησης που ήδη υπάρχουν σε μη ψηφιακή μορφή
(Hirsh-Pasek et al., 2015). Πρέπει να μεταβούμε στο «δεύτερο» κύμα των φορητών
εκπαιδευτικών εφαρμογών, δηλαδή, σε εφαρμογές οι οποίες ενισχύουν την ψηφιακή
εμπειρία, συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των παιδιών, έχουν ενδιαφέρον και νόημα για αυτά
προωθώντας και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου
μαθησιακού στόχου (Hirsh-Pasek et al., 2015). Μόνο όταν μεταβούμε επιτυχώς σε αυτό το
στάδιο, οι ΕΚΣ θα συμβάλουν στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών σύμφωνα με όσα
ευαγγελίζονται οι πολλαπλοί υποστηρικτές τους.
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